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Lysehagan

Websider: https://lysehagan.wordpress.com

Lik Lysehagan Borettslag på Facebook

E-post: lysehagan@styrerommet.net Meld deg på/av SMS-tjeneste
For å aktivere mottak av SMS
OBOS START 129 til 2030
For å melde deg av SMS mottak
OBOS STOPP 129 til 2030

Nå kommer det montører for å skifte strømmålere til nye AMS målere!

Vi starter onsdag 22. mai i uke 21 i Lysehagen Borettslag

Montørene begynner i blokk med lavest nr og arbeider seg oppover 
til de er ferdige, vi antar å holde på ut dagen den 23. mai.

Montørene bytter målere i tidsrommet
kl. 08.00 – kl.19.00 

Strømmen vil bli borte i din leilighet i ca. 15. min i løpet av dagen byttet skjer.

Det er ikke nødvendig at du er hjemme under målerbyttet da måler står i gangen.

Alle våre montører har legitimasjon.

Med vennlig hilsen for Hafslund Nett
Smartservice Norge AS

Nå får du ny strømmåler

https://lysehagan.wordpress.com
https://www.facebook.com/Lysehagan


Vi har vært Din strømleverandør i snart 20 år og du er med oss videre! 

Hva skjer videre av Hafslund? 

 
 
 

 

Hva skjer videre av oss. 
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Lurer du på noe? 
post@hjemkraft.no kundeservice@istad.no

16.mai 2019 Anne Gautvik 



Vi viser til tidligere publisering på våre 
nettsider om dette den 30. oktober 2017. 
Samme informasjon finner du her:

Vedlagt følger brevet fra Hafslund Nett 
vedrørende overgangen fra fellesmåling til 
individuell måling i Lysehagan Borettslag.
(Til informasjon har styret sendt inn beboerliste med 
all informasjonen de trenger).

Dagens innkreving av akonto strøm står 
oppført som en egen kategori på giro 
sammen med felleskostnadene. Når de 
individuelle målerne er på plass i neste uke, 
vil innkrevingen av akonto strøm bli avsluttet 
- og egen faktura for strøm/nettleie vil bli 
sendt hver beboer.

Dersom det skulle bli «dobbeltfakturering» 
med både akonto og individuell måling en 
måned, vil dette avregnes og tilbakebetales.

Du står nå altså fritt til å velge strømlever-
andør, men du kan også gjerne fortsette som 
kunde hos dagens strømleverandør; Istad 
Kraft/Hjem Kraft. Det er helt opp til deg.

Vi har mottatt et tilbud fra 
Istad Kraft/Hjemkraft:

HJEMKRAFT OBOS SPOT - strøm til 
innkjøpspris + kr 19,- pr mnd. 
Avtalen har et påslag på 4,92 øre/kWh 
for å dekke den myndighetspålagte el-
sertifikatordningen. Verdikupong kr 500.

Tilbud til de tre fellesanleggene til 
borettslaget:
Vi tilbyr dere Innkjøp Hjemkraft (spot) for 
perioden 01.06.2019-01.07.2022.
Med et påslag på 1,5 øre/kWh + kr 15,2 pr 
mnd pr. målepunkt.
Den myndighetspålagte el-sertifikatordningen 
er for tiden 3,936 øre/kWh.
Dette er priser uten moms.

Ta gjerne kontakt med Istad Kraft/Hjemkraft
ved Anne Gautvik på mobil: 91346985
Hun er produktansvarlig i Hjemkraft

Ta kontakt med styret om du har spørsmål.

Hilsen Styret
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Varsel om overgang til måling og 
avregning av den enkelte boenhet

Her kan du lese mer om smart strømmåler (AMS):
https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/

https://lysehagan.wordpress.com
https://www.facebook.com/Lysehagan
https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/ 







